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สถานการณ์โรคซึมเศร้าในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงใน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
การวิเคราะห์สถานการณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในเขตพื้นที่อีสานใต้ ประเทศไทย
การพัฒนาแนวทางเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หรือความดันโลหิตสูงด้วยทีมหมอครอบครัว
ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับยาบรรเทาปวด การควบคุมตนเอง การรับรู้การสนับสนุนการคลอดจากพยาบาลกับความรู้สึก
สุขสบายในระยะคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก
การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤต โรงพยาบาลพัทลุง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมการด�ำเนินงานสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 12
ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้ประกอบการตลาดสดกอบกาญจน์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
การพัฒนาการสอนโดยใช้โจทย์ปัญหา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ไขปัญหา ในการประเมินภาวะสุขภาพ และการพยาบาล
มารดาและทารกในระยะคลอดปกติ
ผลของการอ่านอัลกุรอานร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัว ต่อระดับความปวดในระยะที่ 1 ของการคลอด และการรับรู้การสนับสนุน
ของครอบครัว ในหญิงตั้งครรภ์มุสลิมครรภ์แรก
การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในประชาชน เขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
การพัฒนาระบบคัดแยกมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเขตเทศบาล ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการจัดการคุณภาพข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม ในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมการออกก�ำลังกายของบุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
ผลของโปรแกรมการให้สุขภาพจิตศึกษาครอบครัวต่อภาระของผู้ดูแลเด็กออทิสติก: การศึกษาเบื้องต้น
ผลของโปรแกรมการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กสมาธิสั้น: การศึกษาเบื้องต้น
รูปแบบการเฝ้าระวังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยภาคประชาชน กรณีศึกษา ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล และ
ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
ปัจจัยจ�ำแนกคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับประถม ปัจจัยจ�ำแนกคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่ม จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
สุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8
การประเมินความปวดจากปลายประสาทอักเสบในผู้ป่วยเบาหวาน
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร: กรณีศึกษาเกษตรในต�ำบลสันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวในจังหวัดตรัง
บทความวิชาการ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ�ำลองขั้นสูง: วิธีพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาล
การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง กรณีศึกษาหอผู้ป่วยประคับประคอง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอัลเบิร์ต
ลุดวิกส์ ไฟรบวร์ก สหพันธรัฐเยอรมณี
การดูแลที่ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง: บริการสุขภาพในศตวรรษที่ 21
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1. เพื่ อ เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิ ช าการของคณะอาจารย์ บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา
เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net) ในด้านการแพทย์ การพยาบาล
การสาธารณสุข การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ ของบุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านในศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตลอดจนศิ ษ ย์ เ ก่ า และผู ้ ส นใจ ในด้ า นการแพทย์ การพยาบาล
การสาธารณสุข การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
3. เพือ่ สร้างเครือข่ายทางวิชาการทัง้ ในเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุข
ภาคใต้ และสถาบันวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อตอบสนองพันธกิจหลักในการสร้างองค์ความรู้และการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงาน
วิจัยของวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขในเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการ
สาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net)
ส�ำนักงาน
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กองบรรณาธิการ

นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูตร
ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน		
		
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร.ขวัญตา บุญวาศ ศาสตราจารย์ ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์
อาจารย์ ดร.ศุลีพร เพชรเรียง รองศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม
ประธานกรรมการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
อาจารย์นิมัศตูรา แว		
มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จรจิตร
ส�ำนักโครงการปริญญาเอก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์		
		
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์ ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
สถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร.มาริสา สุวรรณราช รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์ ดร.ดาราวรรณ รองเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ สุธีรวุฒิ
สถาบันการจัดการสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธุ์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ 		
		
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทญ.ดร.อรุณวรรณ หล�ำอุบล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กองจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง
ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาจารย์ปฐมามาศ โชติบัณ
อาจารย์ ดร.อติญาณ์ ศรเกษตริน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
อาจารย์ ดร.รุ่งนภา จันทรา
อาจารย์ ดร. รัถยานภิศ พละศึก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เภสัชกร อวิรุทธ์ สิงห์กุล
อาจารย์ ดร.ปรียนุช ชัยกองเกียรติ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
อาจารย์วรรณี สัมฤทธิ์
อาจารย์ ดร. สาดี แฮมิลตัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
อาจารย์สิรินภร ศุกรวรรณ
อาจารย์ ดร.อาจินต์ สงทับ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์นุศรา ดาวโรจน์
อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร อุทัยพันธ์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
อาจารย์ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ อาจารย์ ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
อาจารย์บุญธิดา เทือกสุบรรณ
อาจารย์สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์
ก�ำหนดออก
อาจารย์นภาพร พุฒิวณิชย์
ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
อาจารย์พัชรี รัตนพงษ์
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
อาจารย์อภิสิทธิ์ เชื้อค�ำเพ็ง
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
นางสาวเสาวนันท์ จุลนวล
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม
นายจักรกฤษณ์ ศรีวรรณ
นางสาวกมลวรรณ จันทร์เพศ เจ้าของ
เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ เป็นวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหา
บทความเพือ่ ลงตีพมิ พ์จำ� นวน 2 ท่านต่อบทความ และบทความหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ทีป่ รากฏในวารสารเครือข่าย
วิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ที่เป็นวรรณกรรมของผู้เขียน บรรณาธิการหรือเครือข่ายวิทยาลัย
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